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EURÓPA  

 

(1) Frontex: folyamatosan nő az EU területére érkezők száma 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint 2021 első öt hónapjában 

47 100 illegális határátlépést könyveltek el az EU külső határain, amely 47%-os növekményt jelent éves 

alapon. Májusban 10 500 érkezést regisztráltak a főbb útvonalakon, a tavalyi szint több mint kétszeresét. A 

jelentős emelkedést technikailag a COVID-19 bázishatása magyarázza, de jól láthatóan ismét egyre nehezebb 

helyzetbe kerülnek a frontországok. A legjelentősebb emelkedést a főképp tunéziai és bangladesi 

állampolgárokat fogadó Olaszország szenvedte el a január-május időszakban: a 15 700 határsértés több mint 

duplája a tavalyinak. A spanyolok némileg könnyebb helyzetben vannak, de az algériaiak és marokkóik az 

Ibériai-félszigeten is pörgetik az érkezésszámot (4 550, +21%), míg a Kanári-szigetek továbbra is érdemi 

nyomással szembesül a többnyire Maliból, Elefántcsontpartról és Marokkóból útnak indulók miatt (5 250, 

ami duplázást jelent). A Nyugat-Balkánon 14 700 – jellemzően szírek és afgánok által elkövetett – illegális 

határátlépést regisztráltak, mely szám szintén kétszerese a 2020. évi bázisidőszak szintjének. A görög-török 

relációban azonban összességében csökkenést tapasztalható: a 6 200 határsértés mintegy fele a tavalyinak, 

alapvetően szír és török érkezőkkel. 

[Frontex] 

 

(2) A migráció vonatkozásában fogadott el következtetéseket az Európai Tanács 

Az EU állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csütörtökön következtetéseket fogadott el az 

irreguláris migráció kapcsán. A dokumentum szerint, jóllehet a tagállami intézkedéseknek köszönhetően 

jelentősen csökkent a migrációs nyomás a különböző útvonalakon, azonban vannak olyan régiók, amelyek 

fokozott aggódalomra adnak okot. A következtetések részeként az Európai Tanács felszólította az Európai 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy cselekvési tervet, amely a jövőben lehetővé fogja tenni, hogy az EU 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-rise-from-record-lows-a-year-ago-AvxIbX
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szorosabb együttműködést alakítson ki a kibocsátó- és tranzitországokkal. Az együttműködés részeként az 

EU a forrásnál kezelné a migrációs válság kiváltó okait, fellépne a migránscsempészés ellen, illetve 

megerősítené a határellenőrzést. 

[Európai Tanács] 

 

(3) Fehéroroszország migránsokkal zsarolna 

Alekszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke arra figyelmeztetett, hogy országa nem fogja megfékezni az 

posztszovjet térségből érkező irreguláris migránsok áramlását az Európai Unióba, ha a szövetség nem enyhít 

a szankciókon. Az EU és az Egyesült Államok is komoly szankciókkal sújtotta Fehéroroszországot azt 

követően, hogy a múlt hónapban területére tereltek egy utasszállító repülőgépet annak érdekében, hogy 

letartóztathassanak egy disszidens újságírót. Lukasenka elítélte a szankciókat, amelyet „hibrid hadviselésnek” 

tekint, majd arra szólította fel uniós szomszédait – Lettországot, Litvániát és Lengyelországot –, hogy 

támogassák Fehéroroszországot, ellenkező esetben elárasztják őket irreguláris bevándorlókkal. 

[The Seattle Times]  

 

(4)  Finnország bevándorlókat fogadna be 

A minden évben a „világ legboldogabb országának” választott Finnországot évek óta súlyos munkaerőhiány 

sújtja. „Ma már széleskörben elismert tény Finnországban, hogy látványos mennyiségű ember érkezésére van 

szükségünk ahhoz, hogy korrigálhassuk ezt a gazdasági kihívást” – nyilatkozott az AFP-nek Saku Tihverainen 

toborzó a Talented Solutions ügynökségtől. A lakosság mintegy 40%-a 65 év feletti, amivel Finnország a 

világ második leggyorsabban öregedő országa Japán után. 

[The Straits Times] 

 

(5) Dánia: meg kell védeni a bevándorló családok gyerekeit 

Széles körű parlamenti támogatottságot élvez a dán kormány új kezdeményezése, amelynek célja, hogy a 

bevándorló családokból származó gyermekek esélyegyenlőségét biztosítsa. A javaslat a gyermekekkel 

szembeni erőszakot, illetve a kényszerházasságok vagy átnevelési utak formájában megnyilvánuló elnyomást 

szankcionálná szigorúbban. A kiszabható börtönbüntetés idejének növelésén túl az állandó tartózkodási 

engedély megszerzésének lehetőségét, a családegyesítés jogát vonnák meg az elkövetőtől, illetve az 

igényelhető szociális juttatások mértéke is csökkenne. „Be kell látnunk, hogy alábecsültük azt, hogy egyes 

bevándorlók milyen régimódi kultúrával rendelkeznek. Sokan olyan országokból érkeznek, ahol az erőszak a 

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/06/24/european-council-conclusions-on-covid-19-and-migration-24-june-2021/
https://www.seattletimes.com/nation-world/world/belarus-leader-we-wont-stop-migrants-from-heading-to-eu/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.straitstimes.com/world/worlds-happiest-country-seeks-migrants
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nevelés normális formáját képezi. Örülök, hogy ezentúl súlyosabb következményekkel fog járni az, hogy 

valaki nem gondozza megfelelően a gyermekeket ott, ahol ez leginkább elvárható lenne – vagyis a családon 

belül” –  nyilatkozta Mattias Tesfaye bevándorlási és integrációs miniszter. A törvényjavaslatot az őszi 

ülésszakban terjesztik majd a parlament elé. 

[Udlændinge- og Integrationsministeriet] 

 

(6) Álarcos férfiak akadályozták meg a svéd köztelevízió riporterének helyszíni tudósítását  

Június 22-én este zavargások törtek ki a svédországi Borås bevándorlók lakta Norrby nevű városrészében. 

Körülbelül 100 fő vett részt a tömegverekedésben, amelynek következtében 2 embert – köztük egy rendőrt 

– kellett kórházba szállítani. Másnap a svéd köztelevízió (SVT) egyik riportere visszatért a helyszínre, hogy a 

zűrzavar hatásáról és a rendőrség által “különösen érzékeny” városrésznek minősített Norrby-ban élők 

mindennapjairól tudósítson. Hirtelen fekete ruhás álarcos férfiak vették körül a tévés csapatot, akiket verbális 

fenyegetéssel és a kamerájuk többszöri megütésével próbálták megakadályozni abban, hogy felvételt 

készítsenek. A férfiak a helyszínre kiérkező rendőrökkel is agresszívan és fenyegetően viselkedtek. Az 

incidens kapcsán a rendőrség szóvivője és az SVT felelős főszerkesztője is úgy fogalmazott, hogy veszélyben 

van a demokrácia akkor, ha az újságírók bizonyos területekről nem tudósíthatnak szabadon. 

[Sveriges Radio] 

 

(7) A svéd parlament elfogadta a kormány új migrációs csomagját  

A svéd parlament június 22-én – egy nappal Stefan Löfven bukása után – megszavazta a kormány által 

benyújtott új migrációs törvényt. Az új törvény lényegében fenntartja a 2016-ban bevezetett szigorításokat, 

például a menekültek tartózkodási engedélyének ideiglenességét, illetve a családegyesítés esetében az önellátás 

követelményét, ugyanakkor megkönnyíti a bevándorlók Svédországban maradását meghatározott 

“humanitárius okok” fennállása esetén. A július 20-án életbe lépő bevándorlási törvény egy évig tartó 

tárgyalások eredménye, azonban a kormány eredeti célkitűzésével ellentétben nem élvez széleskörű 

parlamenti támogatottságot, ezért kérdéses, hogy mennyire lesz hosszú életű. Az ellenzéki pártok mindegyike 

nemmel szavazott a törvényre, mert szerintük ennél szigorúbb szabályozásra van szükség a Svédországba 

irányuló migráció csökkentése érdekében. Érdekességként említendő még, hogy a Stefan Löfven 

kormányának megdöntésében aktív szerepet vállaló Baloldali Párt ugyanakkor támogatta a  csomagot. 

[Dagens Nyheter és Sveriges Radio] 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://uim.dk/nyheder/fire-nye-tiltag-skal-beskytte-born-fra-indvandrerfamilier-imod-vold-og-negativ-social-kontrol
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tumult-nar-svt-ville-intervjua-pa-norrby
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.dn.se/sverige/ny-migrationslag-men-hur-lange-galler-den/
https://sverigesradio.se/artikel/ny-lag-om-migration-i-sverige
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(8) Dánia 200 kvótamenekültet vesz át Ruandától 

A dán bevándorlási és integrációs miniszter döntése értelmében Dánia a 2021-es évre vonatkozó ENSZ 

kvótát – a tavalyi évhez hasonlóan – Ruandából érkező menekültek befogadásával teljesíti. A 200 fő 

kiválasztása során elsősorban a nőket és a gyerekeket, illetve a szexuális hovatartozásuk miatt üldözött 

személyeket részesítik majd előnyben. 

[Udlændinge- og Integrationsministeriet] 

 

(9) Ciprus az EU segítségét kéri a migránsok feltartóztatásához 

A Ciprusi Köztársaság a Frontex segítségét kérte a Törökországból a szigetre érkező irreguláris migránsok 

megállításában, az ország ugyanis a hatóságok szerint elérte befogadóképességének határait. Nicosia továbbá 

arra kérte az EU-t, hogy "aktiválja az összes rendelkezésre álló mechanizmust", hogy segítse az országot a 

szíriaiak érkezésének kezelésében, akár közvetlenül Szíriából, Libanonból vagy Törökországból érkeznek. 

Kérik továbbá az országba érkezett szíriai menedékkérők egy részének áthelyezését, valamint pénzügyi 

támogatást egy új befogadóközpont építéséhez. Hivatalos adatok szerint 2019 óta 1 337 szíriai érkezett a 

tengeren az 1,1 milliós lakosú szigetországba - egyharmaduk az elmúlt három hónapban. Törökország 

területéről pedig az elmúlt két évben 3 896 szíriai érkezett, jellemzően a sziget északi részéről, ahova légi úton 

jutottak. A Ciprusi Köztársaság lakosságának 4%-át teszi ki azoknak a migránsoknak a száma, akik a 

szigetországban nemzetközi védelmet kaptak vagy nemzetközi védelemért folyamodtak. 

[AP]  

 

(10) Osztrák-magyar-cseh migrációs tárgyalások 

A Salzburgi Fórum részeként megrendezett konferencián egyeztetett a migrációs kilátásokról Karl 

Nehammer osztrák belügyminiszter magyar és cseh kollégájával. A találkozót követő sajtótájékoztató során 

Pintér Sándor és Karl Nehammer egyértelművé tették, hogy országaik nem támogatják a migránsok kötelező 

szétosztásának tervét. Az osztrák belügyminiszter szerint Ausztria nem várhatja meg az EU migrációs 

stratégiájának elkészültét, jelenleg is képviselnie kell azokat a szempontokat, amelyeket fontosnak tart. 

[Euroactiv]  

 

(11) Új EU-Törökország egyezményt szeretne a német külügyminiszter 

Az Európai Tanács június 23-26 között megtartott ülését megelőzően Heiko Maas német külügyminiszter 

kijelentette, támogatná az öt éve megkötött EU-Törökország migrációs egyezmény megújítását. A német 

https://uim.dk/nyheder/danmark-tager-igen-200-kvoteflygtninge-fra-rwanda
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://apnews.com/article/cyprus-middle-east-europe-turkey-immigration-b0b9b03b2bbb64790b23da344426054d
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-unites-with-hungary-czechia-on-migration/
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tárcavezető szerint, bár vannak viták Törökországgal, a paktum megléte óriási terhet vesz le az EU válláról. 

A jelenleg érvényben lévő tervezetet több kritika érte a török hatóságok tevékenysége miatt.  

[Forbes] 

 

(12) Németország támogatni fogja az EU migrációs csomagját 

Heiko Maas német külügyminiszter egy olasz lapnak adott interjújában kijelentette, hogy hazája támogatni 

fogja az Európai Unió migrációs csomagját. A külügyminiszter szerint kiemelt fontosságú a migránsok 

elosztásának megoldása, emellett hangsúlyozta azt is, hogy azon országok, akik nem kívánnak ebben részt 

venni, másképp járuljanak hozzá az Európai Unió migrációs politikájához. 

[Reuters] 

  

(13) Magyarország rendőri egységeket küld Szerbiába és Észak-Macedóniába 

A magyar rendőrség egy-egy rendőri kontingenst küld két nyugat-balkáni országba: Szerbiába 30, míg Észak-

Macedóniába 20 magyar rendőr érkezik. Az Országos Rendőrfőkapitányság bejelentése szerint a rendőrök 

az országok határmenti régióiban teljesítenek majd járőrszolgálatot, valamint segédkeznek az illegális 

migránsok és embercsempészek letartóztatásában. 

[Hungary Today] 

  

(14) Visszatoloncolással vádolja a görög hatóságokat az Amnesty International  

Az Amnesty International kutatásai szerint a görög hatóságok Törökországba toloncolják vissza az ország 

területére érkező migránsokat. A visszatoloncolások gyakorlata ellentétes az EU-s és nemzetközi 

menekültjoggal. Az NGO adatai szerint a visszatoloncolások eddig összesen 1 000 embert érintettek, több 

esetben már menedékkérelmüket benyújtott személyeket is.  Az Amnesty International kötelezettségszegési 

eljárás megindítását kéri az Európai Bizottságtól Görögországgal szemben. 

[Euronews]  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2021/06/22/the-german-foreign-minister-wants-to-renew-the-eu-turkey-deal/?sh=527704566743
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-maas-idUSKCN2DX0EJ
https://hungarytoday.hu/hungary-police-serbia-north-macedonia-migration/
https://www.euronews.com/2021/06/23/amnesty-accuses-greece-of-systematic-policy-of-migrant-pushbacks
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AFRIKA 

 

(15) Újabb merénylet Burkina Fasóban 

A száheli országban egy rendőrségi járőrt ért támadás, amelyben legalább 11 egyenruhás vesztette életét. A 

zömében dzsihádista csoportok akcióiban 2021 első hat hónapjában több százan haltak meg, és mintegy 

egymillió belső menekült van az országban. 

[AP] 

 

(16)  6 000 menekült tért haza otthonába Nigerben 

Niger Diffa nevű tartománya 300 000 belső és külső menekültnek ad otthont, akik a Boko Haram támadásai 

miatt hagyták el szülőföldjüket. A nigeri biztonsági szervek szerint a helyzet sokat javult a régióban, ezért 

kezdték meg a hazatelepítéseket. Ennek jegyében a közelmúltban 6 000 menekült térhetett haza. Sokan 

azonban arra mutatnak rá, hogy a terroristák továbbra is aktívak a térségben. 

[VOA] 

 

(17) Újabb véres hetet zárt Mali 

Egy június 21-i támadásban 6 francia katona és négy civil sérült meg Maliban. Június 25-én 15 békefenntartó, 

köztük 12 német kéksisakos sérült meg egy pokolgépes merényletben, miközben egy másik támadásban 6 

mali katona vesztette életét. Az erőszak mögött zömében különböző iszlamista csoportok állnak, akik az 

egész régiót destabilizálják: a mali-nigeri-burkina fasói konfliktusgócban mára több mint 3 millió belső és 

nemzetközi menekült él. 

[France24] 

  

https://apnews.com/article/automated-insights-earnings-africa-burkina-faso-police-bafea2061af5dab76fbfd4b60dcc41bd
https://www.voanews.com/africa/nearly-6000-displaced-return-home-after-niger-jihadist-attacks
https://www.france24.com/en/africa/20210625-more-than-a-dozen-un-peacekeepers-in-mali-wounded-in-car-bomb-attack
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(18) Egyre több 18 éven aluli szír menekült lányt kényszerítenek házasságba 

A brit Save the Children tanulmánya szerint Libanonban a mai 20 és 24 év közötti nők 6 százaléka házasodott 

meg 18 éves kora előtt, a szíriai menekültek ugyanezen korosztálya esetében viszont az arány 40 százalék. A 

menekült családok elsősorban rossz gazdasági helyzetük miatt adják korán férjhez lányaikat. A közel-keleti 

kulturális hagyományok szerint a házasulandó férfinak hozományt kell fizetniük jövendőbelijük családjának. 

A libanoni lányos családok a szír menekülteknél többet kérnek a vőlegénytől, így a kevésbé tehetős libanoniak 

sokszor szíriai feleséget választanak. A 2019-óta Libanont sújtó gazdasági válság nyomán ez a folyamat csak 

fokozódott. Az ENSZ becslése szerint a koronavírus nyomában járó recesszió miatt a világon tízmillió 

kislányból lett menyasszony. 

[Reuters] 

 

(19) Menekülteket meggyilkoló Iszlám Állam-tagokat tartóztattak le Irakban 

Menekülteket gyilkolt az a négy iraki állampolgárt, akit az északnyugat-szíriai al-Hol menekülttábor hatóságai 

fogták el, miután két embert, köztük egy nőt gyilkoltak meg. Vallomásuk szerint az Iszlám Állam utasítására 

végezték ki a civileket, akik a szíriai kurd hatóságoknak "kémkedtek" a táborban. Az al-Hol menekülttáborban 

60 ezer olyan szíriai és iraki él, aki egykor az Iszlám Állam elől menekülve hagyta el otthonát. A táborban 

viszont a terrorszervezet tagjainak feleségei és gyermekei is menedéket kaptak, ami feszültségeket okoz.  

[InfoMigrants] 

 

(20) A tunéziai parti őrség 48 óra alatt több mint 400 migránst mentett ki a tengerből 

A tunéziai parti őrség több mint 400 illegális, zömében bangladesi, egyiptomi, mali, eritreai és 

elefántcsontparti bevándorlót mentett ki a Földközi-tengerből alig 48 óra leforgása alatt. Az olasz partokhoz 

igyekvő migránsokat Tunéziába szállították a hatóságok. 

[AP] 

  

https://news.trust.org/item/20210625134418-shsv1
https://www.infomigrants.net/en/post/33170/syria-is-members-arrested-for-allegedly-killing-refugees
https://apnews.com/article/tunisia-africa-navy-migration-government-and-politics-ef9f6a60c89dd0ec649ae116da163aa2
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(21) IOM: A szíriai humanitárius válság milliókat tesz még sebezhetőbbé  

Emberek milliói torlódtak fel a szíriai határ északnyugati részén, az ország azon pontja ugyanis továbbra is 

súlyos humanitárius és válsággócnak számít. Az IOM a Biztonsági Tanács engedélyének megújítását kéri a 

határokon átívelő műveletekhez Törökországtól Észak-nyugat Szíriáig. Ennek elmulasztása azonnal gátolná 

az élelmiszer, a COVID-19 elleni vakcinák, a kritikus orvosi ellátás, a menedékhely, a tiszta ivóvíz és egyéb 

humanitárius szolgáltatások nyújtását több mint 3,4 millió ember számára. Az ENSZ folytatja 

együttműködését valamennyi érintett féllel annak érdekében, hogy a Szíriában kialakult humanitárius 

katasztrófát enyhíteni tudja. 

[IOM] 

 

(22) UNHCR: csaknem 1,5 millió menekültnek lesz szüksége áttelepítésre 2022-ben 

Az UNHCR által közzétett legfrissebb jelentés szerint a jövő évben csaknem 1,5 millió menekültnek lesz 

szüksége áttelepítésre. A világjárvány mellett ugyanis a fegyveres konfliktusok továbbra is „virágzanak”, 

milliókat gátolva a hazatérésben. Legnagyobb számban a szíriai, a kongói, a szudáni, valamint az afganisztáni 

menekültek szorulnak humanitárius védelemre és áttelepítésre. A járvány következtében a lakhelyüket 

elhagyni kényszerülők fokozott szegénységgel, kizsákmányolással, emberkereskedelemmel, szexuális és más 

típusú erőszakkal néznek szembe, ugyanis a világ menekültjeinek közel 90%-át a fejlődő országokban 

fogadták. 

[UNHCR] 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iom.int/news/un-statement-renewal-humanitarian-lifeline-millions-people-north-west-syria
https://www.unhcr.org/news/press/2021/6/60d32ba44/un-refugee-agency-releases-2022-resettlement-needs.html
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AMERIKA 

 

(23) Kamala Harris, az USA alelnöke a mexikói határra látogatott  

A mexikói határnál található El Paso városába tett közel négy órás látogatást Kamala Harris, az Egyesült 

Államok alelnöke, akit elkísért Alejandro N. Mayorkas belbiztonsági miniszter is. A látogatás végén tartott 

sajtótájékoztatón Harris ismételten hangsúlyozta, hogy a migrációs válság megoldására csak akkor van esély, 

ha a forrásnál szüntetik meg a krízis kiváltó okait. Mayorkas belbiztonsági miniszter pedig bejelentette, hogy 

a kormányzat dolgozik annak a járványügyi szabálynak a kivezetésén (Title 42), amely lehetővé teszi a migráns 

családok azonnali kiutasítását a határon. A szabály még Donald Trump elnöksége alatt lépett érvénybe a 

koronavírus-járvánnyal összefüggésben, azonban Joe Biden elnökségének első 6 hónapjában csak a kísérő 

nélkül érkező gyermekekkel szemben függesztették fel az alkalmazását. 

[The New York Times] 

 

  

https://www.nytimes.com/2021/06/25/us/politics/kamala-harris-border-immigration.html?searchResultPosition=2
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ÁZSIA 

 

(24) Militarizálódik a társadalom Afganisztánban 

Az afgán társadalom jelentős része fogott fegyvert, hogy segítse a kormányerőket a tálibok elleni 

küzdelemben. Azok, akik az afgán kormányerőket támogatva harcba szálltak, azt mondják, hogy hisznek a 

békében és bármi áron megvédik a demokratikus értékeket. A Taliban Mozgalom egyre több területet foglal 

el országszerte, jelenleg Afganisztán északi részén zajlanak a legforróbb összecsapások. Egyre növekszik az 

áldozatok, valamint a lakhelyüket elhagyni kényszerülők száma, miközben a koronavírus is gyorsan terjed. 

[TOLO News] 

 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173099

